
 

 

EDITAL Nº 26 / 2021 
 

Publicidade das deliberações e decisões  
(art.º 56.º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro)  

 

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,  

TORNA PÚBLICO em cumprimento do estabelecido no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro que, na reunião da câmara municipal realizada em 6 de agosto, do corrente ano, 

foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

 

 Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Campanha de Recolha de Sangue/CHUC 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência utilização do espaço do CCP, Salão 
de Festas, ao Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, nos termos da informação com 
registo myDoc nº 9596/2021. 
Comparticipação Financeira - Candidatura de Cooperação Transnacional "TERRAS DA 
LUSOFONIA" – Dueceira - Proposta nº 34/2021  
 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir de uma comparticipação financeira à Dueceira 
– Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 886,66 € (oitocentos e 
oitenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) destinada a financiar 1/3 do valor do 
autofinanciamento da candidatura TERRAS DA LUSOFONIA apresentada no âmbito do Aviso 
nº 01/Operação 10.3/2017 da medida 10.3 Cooperação Interterritorial e Transnacional dos 
Grupos de Ação Loca - TERRAS DA LUSOFONIA 
Comparticipação Financeira - TRILHOS DA NATUREZA DA SERRA DA LOUSÃ-2ª FASE – 
Dueceira - Proposta nº 35/2021  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Dueceira – 
Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 2.156,34 € (dois mil, cento 
e cinquenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), destinada à execução das ações descritas 
na ficha-síntese do projeto Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase - candidatura 
“Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase” - Aviso nºCENTRO-28-2018-18 (Valorização 
dos recursos endógenos em territórios específicos).  
Comparticipação Financeira - Candidatura de Cooperação Interterritorial "3C-
COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS" – Dueceira - Proposta nº 36/2021 do 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Dueceira – 
Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 1.617,32 € (mil, seiscentos 
e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), destinada a financiar 1/3 do valor do 
autofinanciamento da candidatura DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL "3C - COOPERAÇÃO 
EM CIRCUITOS CURTOS” apresentada ao Aviso nº 003/2019 – IFAP.  
Situação Social|Proposta Técnica de Apoio – Ratificação  



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente de 
20/07/2021 (registo mydoc nº 9106/2021) para apoio financeiro a situação social, nos 
termos da informação técnica nº 9093/2021.  
Projeto Verão em Atividade | Frequência de Crianças oriundas de contextos 
economicamente desfavoráveis | proposta de isenção do pagamento da 
comparticipação  
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, a proposta de isenção do pagamento da 
comparticipação pela frequência de crianças oriundas de contextos economicamente 
desfavoráveis no âmbito projeto Verão em Atividade, nos termos da informação técnica nº 
9602/2021.  
Abem Solidário|Adenda ao Protocolo  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo celebrado com a 
Associação Dignitude no âmbito do programa Abem Solidário.  
Atribuição Apoio - Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho - Oficinas 
artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos, caminhos e lugares de Poyares - 
D‘outrora ao Devir"  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro ao Centro de Convívio do 
Carvalho - Rancho Folclórico, no montante de 1.000,00 € (mil euros) para oficinas artísticas e 
criação de peças de arte no âmbito do projeto "Trilhos, caminhos e lugares de Poyares - 
D‘outrora ao Devir". 
 Pedido de Informação Prévia (PIP) 2/2021 - Extending Green, Lda - instalação de 
central solar fotovoltaica - Serra do Bidueiro (terreno da Comunidade Local dos Baldios 
de S. Miguel) – Ratificação  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 
informação prévia n.º 2/2021, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos.  
Processo de Obras nº 21/2021 - Licenciamento para a construção de uma moradia 
unifamiliar, Fábio Samuel Martins Pais Marques - Rua do Canto, Venda  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.  
Certidão de Destaque - Cabeça de Casal da Herança de António dos Santos, 
representada por Carminda dos Santos - Terra de Ordem  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.  
PDM de Vila Nova de Poiares - Alteração do Aviso nº 3882/2021, de 2 de março  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo à urgência da publicação da declaração de 
alteração por adaptação, proceder à correção do título do procedimento de 3ª alteração da 1ª 
revisão do PDM de Vila Nova de Poiares, para 4ª alteração da 1ª revisão do PDM de Vila Nova 
de Poiares. 
Mais deliberou prorrogar o prazo de elaboração do procedimento até 27 de dezembro de 
2021.  
Deliberou ainda remeter o assunto à Assembleia Municipal, para conhecimento.  
 

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que, vão ser afixado nos lugares 

públicos de costume e ainda no sitio institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.  

 

Vila Nova de Poiares, 11 de agosto de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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